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पषृ्ठभूमम 

 नेपालको सवंविान जारी भएपति राज्यको पनुसरंचना साथ साथै शासककय स्वरुपमा पतन पररवितन 
आएको ि । केन्ददकृि र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सजृना गरेको सब ैप्रकारका ससमादिीकीकर, ववभेद र 
उन्त्पडनको अदत्यकालाधग सवंविान सभाको तनवातचन पति सतंिय लोकिान्दिक गणिदिात्मक शासन 
व्यवस्था सहिि जारी भएको नेपालको सवंविानको िारा ५६ को उपिारा १ मा सिं प्रदेश र स्थातनय िि 
सहिि ३ ििका सरकारको व्यवस्था गररएको ि । सावतजतनक प्रशासनलाई स्वच्ि, सक्षम, तनष्पक्ष, 
पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्ि, जनउत्िरदायी र सिभाधगिामलुक बनाउदै राज्यबाट प्राप्ि िुने सेवा सवुविामा 
जनिाको समान र सिज पिुुँच सतुनन्चचि गरी सशुासनको प्रत्याभतूि गनेराज्यको नीति अनरुुप सेवा 
प्रवािलाई थप जनमखुी र सेवा मखुी बनाउनपुने आजको अतनवायत आवचयकिा िो । 
 तनजामिी सेवा ऐन २०४९ को दफा ५(क) मा "नेपाल सरकारले स्वीकृि गरेको सगंठनको 
कायतवववरणको आिारमा सम्बन्दिि सधचव ववभागीय प्रमखु िथा कायातलय प्रमखुले प्रत्येक तनजामिी 
पदको कायतवववरण बनाई लाग ुगनुतपनेि । त्यस्िो वववरणमा त्यस्िो पदको काम कितव्य उत्िरदातयत्व 
अधिकार र योग्यिा समेि स्पष्ट रुपमा ककहटएको िुनपुनेि । तनजामिी कमतचारीलाई कुनपैतन पदमा 
पदस्थापन गदात हदईने पिसुँग ै तनजको कायतवववरण र कायत वववरण अनसुारको कामको मलु्याङकन गने 
सचुकाङ्क समेि उपलब्ि गराउनपुनेि ।" भदने व्यवस्था रिेको ि । त्यस ैगरी सशुासन (व्यवस्थापन 
िथा सचंालन) तनयमावली, २०६४ को तनयम ११ मा सम्बन्दिि मदिालयले कायतसम्पादन करार गरी 
कायतसम्पादन गनत हदईने न्जम्मेवारीक पहिचान गनेि भदने व्यवस्था रिेको ि । ववगिमा कायतसम्पादन 
मलु्याङ्कनलाई वास्िववक कायत सम्पादन क्षमिासुँग Tie-up गनत नसक्दा सावतजतनक सेवा प्रवािमा 
जनगनुासो व्याप्ि रिेको धथयो । यस ैअनरुुप आ.ब. २०७५/०७६ मा नेपाल सरकार गिृ मदिालयले िरेक 
कमतचारीिरुसुँग कायतसम्पादन सम्झौिाका सचूकिरु तनिातरण गरी सम्झौिा गने कायतको थालनी गरेको 
धथयो । आ.ब. २०७६/०७७ मा सचूक न ैतनिातरण गरी प्रिानमदिी र मदिीिरु ववचमा समेि कायत सम्पादन 
करारको सम्झौिा गररएको धथयो । गिृ मदिालय अदिगतिका तनकायिरुलाई प्रभावकारी रुपमा न्जम्मेवारी 
प्रति प्रतिबद्ध,  काननु कायातदवयनमा दृढ, सेवा प्रवािमा पारदशी, एव ंनतिजामा उत्िरदायी बनाई जनमखुी 
कायत सम्पादनलाई सदुृढ िलु्याउन श्रीमान गिृ सधचव ज्यलेू सरुक्षा तनकायका प्रमखुिरु र ७७ वटै न्जल्ला 
प्रशासन कायातलयका प्रमखु न्जल्ला अधिकारीिरु ववचमा कायतसम्पादन सम्झौिा गनुतभएको ि ।  

 माससक, िमैाससक, अितबावषतक र बावषतक लक्ष्य एव ं सचूकिरु तनिातरण गरी गिृ मदिालय 
(तनजामिी कमतचारी प्रशासन शाखा) को च.न.ं ५१ समति २०७६/०४/०८ को पिको तनदेशनको साथमा सलंग्न 
पररसचूकको २(१ख) अधिनमा रिी न्जल्ला प्रशासन कायातलय बहदतयाका प्रमखु न्जल्ला अधिकारी श्री 
प्रेमलाल लासमिाने र प्रशासकीय अधिकृि बालकृष्ण अधिकारीको ववचमा समति २०७६ काति तक २० गि े
देिायबमोन्जमका शितिरुको अधिनमा रिी कायतसम्पादन करार गररएको धथयो । 
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कायासम्पादन सम्झौताका शताहरुः- 
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प्र.जि.अ. र प्र.अ. िीचमा भएका कायासम्पादन सम्झौताका पररसूचकहर तथा प्रगतत र्ििरण 
प्रमुख न्जल्ला अधिकारी र प्रशासकीय अधिकृि श्री बालकृष्ण अधिकारी वीचमा भएको कायतसम्पादनमा उल्लेखखि ववसभदन क्षेिगि कृयाकलापिरुमा भएको 

प्रगति वववरण िथा सम्पादन गनत गररएका कियाकलापिरुलाई देिाय बमोन्जम िासलकीकरण गरी उल्लेख गरको िु । 
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क) न्जल्लाको Crime Mapसहििको एकककृि 
रणनीतिक सुरक्षा योजनालाई अद्यावधिक गरी 
पेश गन े

सुरक्षा योजना  १ महिना सभि ३ 1. न्जल्ला सुरक्षा ससमतिको बैठकमा Crime Map ियार गरी 
एकककृि रणनीतिक सुरक्षा योजना अध्यावधिक भएको । 

2. न्जल्लाको Crime Map न्जल्ला सुरक्षा पाचवत धचिमा 
ववस्ििृ रुपमा ियार भएको । 

ख) न्जल्ला सुरक्षा ससमतिको बैठकको तनणतय सोिी 
हदन गिृ मदिालयमा प्रतिवेदन गने, सुरक्षक्षि 
रूपमा असभलेख राख्न े 

तनणतय र 
प्रतिवेदनको 
असभलेख 

तनणतय पूणत 
कायातदवयन 

१ 1. न्जल्ला सुरक्षा ससमतिको बैठक महिनाको १ पटक 
तनयसमि रुपमा र आवचयकिा अनुसार बस्न ेगरेको । 

2. न्जल्ला सुरक्षा ससमतिले गरेका तनणतयिरु सोहि हदन 
मदिालयमा E-Mail माफत ि पठाउने गररएको । 

3. सुरक्षा ससमतिको बैठकको तनणतय DRS मा समेि 
अध्यावधिक िुने गरेको । 

ग) सूचना सङ्कलन िथा ववचलेषण इकाईको बैठक 
राखी न्जल्ला सुरक्षा ससमतिमा प्रतिवेदन पेश 
गने  

बैठक संख्या र 
प्रतिवेदन 

कन्म्िमा 
महिनाको १ 
पटक बैठक 

२ 1. न्जल्ला सुरक्षा ससमतिको बैठक बस्नु अति प्रत्येक 
महिनामा तनयसमि रुपमा सूचना संकलन िथा ववचलेषण 
ईकाईको बठैक वसस सुरक्षा ससमतिमा सूचना िथा 
िथ्याङक पशे गन ेगररएको । 
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घ) राजमागतमा अवरोि िुन नहदने सम्बदिी 
कायतववधि कायातदवयनको अनुगमन गने।  

पटक कन्म्िमा ३ 
महिनाको १ 
पटक  

१ 1. राजमागत िथा िुलाकी सडक ककनारमा कायातलयनै खडा 
गरी २० स्थानमा सुरक्षाकसमतको व्यवस्था गररएको । 

2. तनयसमि रुपमा योजना बनाई टोली पररचालन भईरिेको 
साथ ै िालसम्म २ िण्टा भददा बढी राजमागत अवरोि 
नभएको । 

3. अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाईएको । 

ङ) कारागार तनरीक्षण प्रतिवेदन गिृ मदिालय र 
कारागार व्यवस्थापन ववभागमा पठाउने । सोको 
असभलेख राख्ने । 

   १ 1. तनयसमि रुपमा ३/३ महिनामा र आवचयकिा अनुसार 
अदय समयमा पतन कारागारको तनररक्षण गररएको । 

2. चालु आ.ब. को मंससरसम्म ३ पटकसम्म कारागार 
तनररक्षण गररएको । 

3. कारागार तनररक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक तनररक्षण पचचाि 
मदिालय िथा ववभागमा तनयसमि रुपमा पठाईएको । 

4. बर्दाया कारागार सुिार कायायोिना, २०७६ ियार गरी 
कायतदवयनमा ल्याईएको । 

5. अदय आवचयक सिुार िथा कायातदवयनका लाधग गुलररया 
नगरपासलका, न्जल्ला अस्पिाल र कारागार व्ववस्था 
ववभागमा समेि पिाचार गररएको । 

च) कायातलयको आदिररक सुरक्षा प्रबदि समलाउन े। 
न्जल्ला न्स्थि सरकारी कायातलयिरुको आदिररक 
सुरक्षा प्रबदि समलाउन समदवय गने ।  

  १ कायातलयिरुले आ-आफ्नो कायातलय सुरक्षाको लाधग पालो 
पिराको व्यवस्था समलाउन ेर शकंास्पद लागेको व्यान्क्ि वा 
बस्िु देखखएमा नन्जकको सुरक्षा तनकायमा जानकारी गराउने 
भतन कायातलय प्रमुखको वैठकमा तनदेशन भएको साथ ै
सलखखि रुपमा सम्पूणत सरकारी कायातलयिरुलाई पिाचार 
भएको र न्जल्ला प्रिरी कायातलयलाई सुक्ष्म रुपमा तनगरानी 
गनत तनदेशन हदईएको । 

छ) अदिर न्जल्ला समदवय बैठकको तनणतयको 
असभलेख अद्यावधिक गन,े गिृ मदिालयमा 
प्रतिवेदन गने, तनणतय कायातदवयनमा समदवय 
गने  

  २ 1. सवतदसलय वैठकमा अदिर न्जल्ला समदवय ससमतिको 
वैठक बस्ने तनणतय गरी समति २०७६ मंससर ८ गिे 
न्जल्ला समदवय ससमतिको िलमा बैठक बसकेो । तनणतय 
कायातदवयन गनत अदिर सरकारी कायातलय र अदिर 
स्थातनय िि ववचमा आवचयक समदवय भएको । 

2. तनणतय कायातदवयनको सम्बदिमा राम्रो काम गने सुरक्षा 
कमीिरुलाई पुरस्कारको व्यवस्था गररएको । 
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सुशासन र 
सेवा प्रवाि 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4६ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क) तिटो िररिो, सरल र िुहटरहिि रुपमा 
नागररकिा वविरण 

  २ 1. सरल सिज रुपमा नागररकिा वविरण गनत आवचयक 
प्रबदि समलाईएको । 

2. First In First Out लाई प्राथसमकिा हदईएको । 
3. सेवा प्रवािमा सिज एवं सरलिा ल्याउन टोकन प्रणालीको 

ववकासको लाधग िसमक रुपमा आवचयक व्यवस्था गररदै 
लधगएको । 

4. जेष्ठनागररक, महिला िथा बालबासलका र शाररररक रुपमा 
अशक्ििरुलाई सेवा प्रवािमा पहिलो प्राथसमकिा हदईएको 
। 

5. बेन्जल्लाको नागररकिाको असभलेख मदिालयको Read 

Only  िथा केन्दिय सूधचबाट पुल गरी ससिै प्रतिसलवप 
जारी गरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाईएको । 

6. सेवा प्रवािमा थप सरल र सिज बनाउन न्जल्ला प्रशासन 
िथा दईु वटा ईलाका प्रशासनलाई केन्दिय सभतरमा 
जोडडएको । 

7. आवचयक कागजाि िथा प्रमाण पुयातउन नसकेर 
पररचयपि प्राप्ि गनत नसकेका नागररकिरुलाई आवचयक 
Counseling  गने गररएको। 

8. अतिल्लो आ.ब. मा भददा यो आ.ब. मा िुहट दयूनीकरण 
गनत सबै मािििका कमतचारीिरुलाई सजग गराईएको । 

9. पहिलो ६ महिनामा नागररकिा वविरणको प्रगति वववरण 
यस प्रकार रिेको । 
नयाुँ नागररकिा जारी :-  

     बंशषः ३३०४ जना 
     वैवाहिक अंगीकृि :- ८६ जना 
जम्मा प्रतिसलवप :- १७८१ जना 
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ख) िुहटरहिि रुपमा पासपोटत ससफाररस िथा वविरण 
सोको असभलेख राख्न,ेSMSमाफत ि जानकारी हदने 
। 

  २ 1. ववगिका कसमकमजोरीका कारण रािदानी ससफाररसमा 
िुने िुहटलाई दयूनीकरण गनत फाुँटमा थप कमतचारीको 
व्यवस्था गररएको । 

2. वविरणलाई प्रभावकारी बनाउन िथा रािदानी बन े
नबनेको बारेमा तनवेदकलाई स्वचासलि रुपमा जानकारी 
हदन समेि नेपाल टेसलकमको प्रयोगकिातिरुलाई 
मोबाईलको म्यासेज वक्समा brd(Space)रमसद नं. Type  
गरी ११३३ मा पठाएपति मोबाईलमा जानकारी प्राप्ि िुन े
प्रणाली प्रयोग गररएको । 

3. रािदानी बनेर आएपति िाम्रो वेभसाईटमा अपडटे िुनासाथ 
स्वचासलि रुपमा सबै रािदानी वािकको मोबाईलमा 
म्यासेज जाने व्यवस्था समलाईएको । साथै कायातलयको 
वेभसाईट फेसबुक ट्वीटर र डडन्जटल वडापिमा वववरण 
अपडटे िुने गरेको ।  

4. पहिलो ६ महिनामा रािदानी वविरणको प्रगति वववरण 
यस प्रकार रिेको । 
रािदानी वविरण संख्या :- 

ििु सेवाबाटः पुरुष- ३८५ र महिला २३२ गरी जम्मा ६९४ 

न्जल्लाबाटः पुरुष २२२ र महिला ९८६ गरी जम्मा १२०८ 

नाबालक पररचयपि वविरणः २६ जना 
ग) संस्था दिात ऐन, २०३४ अनुसार संस्था दिात,  

नववकरण गने र दिात िुन ेसंस्थािरूको वधगतकृि 
वववरण सहििको न्जल्ला प्रोफाईल पेश गन े।  

  ३ संस्था दिात ऐन २०३४ अनुसार न्जल्ला प्रशासन कायातलयमा 
२०७६ मंससर मसादिसम्म जम्मा ८६४ वटा संि संस्थािरु 
दिात भएका जसमध्ये ५८ वटा ससं्थािरु खारेजी भएका िन ्
। बेन्जल्ला दिात भएर शाखा खोली यस न्जल्लामा काम 
गरेका संस्थािरु १८ वटा रिेका, यस ६६ वटा संस्थािरु 
नववकरण भएका । दिात भएका नववकरण िुने संस्थािरुको 
वधगतकृि वववरण सहििको न्जल्ला प्रोफाईल कायातलयको 
आधिकारीक वेभसाईट www.daobardiya.moha.gov.np  मा 
Electronic Copy  राखखएको । 
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ि) संस्थािरू सम्बदिमा परेका उजुरीिरूको िानबबन 
गरी प्रतिवेदनपेश गने ।  

  १ आ.ब. २०७६/०७७ मा राजापुर नगरपासलकामा रिेका ७ वटा 
मन्ददरिरु िमशः श्री सकंटमोचन िनुमानगढी मन्ददर, श्री 
दगुात िथा रामजानकी मन्ददर, श्री रािाकृष्ण मन्ददर, श्री सशव 
मिाकालेचवर मन्ददर, श्री रामजानकी िथा सशव मन्ददर, श्री 
गणेशबाबा िधथया बाबा मन्ददर र श्री कासल मन्ददरको 
सम्बदिमा मन्ददर दिात भए/नभएको मन्ददरको जग्गा जसमन 
भए/नभएको मन्ददरको आम्दानी लेखापररक्षण भए/नभएको 
सम्बदिमा उजुरी परेकोमा आवचयक िानववन िुन नसकेको 
। 

ङ) न्जल्ला प्रशासन कायातलयको सेवा प्रवाि 
प्रभावकाररिाको लाधग वावषतक कायतयोजना बनाई 
पेश गने। 

  २ गिृमदिालय अदिगति कायतसम्पादन सम्झौिाको थालनी 
भएसुँगै सेवा प्रवािको प्रभावकारीिाको लाधग वावषतक 
कायतयोजना बनाउनु पित । गिृमदिालयका श्रीमान ् सधचव 
ज्यू र प्रमुखन्जल्ला अधिकारीको आ.ब. सुरु भएको पहिलो 
महिनामै कायतयोजना बनाउनु पन ेभदने सम्झौिा भए अनुरुप 
सबै कमतचारीिरुको सिभाधगिामा बावषतक कायतयोजना बनाई 
सोहि बमोन्जम कायतसम्पादन भएको । 

च) कायातलयमा समयपालना, तनयसमििा, 
अनुसासन, पररचयपि र पोशाकको प्रयोगलाई 
प्रभावकारी बनाउन े । e-attendanceको माससक 
असभलेख राख्ने ।  

  १ 1. समयपालना र तनयसमििा कायम गने सम्बदिमा 
कायातलयमा e-attendance को व्यवस्था गररएको । 

2. सो को माससक असभलेख प्रमाखणि गरी सम्बन्दिि 
कमतचारीको व्यान्क्िगि फाईल िथा कायातलयमा असभलेख 
राख्ने गररएको । 

3. कायातलयमा कायतरि सबै कमतचारीिरुलाई Dress Code  र 
पररचयपि अतनवायत लगाउनुपन ेव्यवस्था गररएको । 

4. िरेक १५/१५ हदनमा Staff Meeting संचालन गरी सेवा 
प्रवािका ववषयमा िलफल िुन ेगरेको । 

5. समय समयमा न्जल्लान्स्थि अदय सरकारी कायातलयमा 
समयपालना िथा तनयसमििा सम्बदिमा चेक जाुँच गन े
गररएको । 
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ि) सिायिाकक्षबाट तनःशुल्क तनवेदन लेखन/ ढाुँचा 
उपलब्ि गराउने । सिायिा कक्षको प्रयोगको 
प्रभावकाररिा बढाउने । 

  १ 1. सिायिा कक्षमा तनशुल्क तनवेदन लेखन िथा परामशतलाई 
प्रभावकारी बनाउन कायतयोजना जनशन्क्ि िथा 
स्रोिसािनको व्यस्था समलाउने कायतको सुरुवाि भएको । 

2. सम्पकत  व्यान्क्ि िोककएको 
3. सिायिा कक्षमा सम्पकत  राख्न आउनेको कामको वववरण 
उल्लेख गरी सिायिा कक्ष सेवाग्रािी भ्रमण  पुन्स्िका 
राखखएको ि । 

4. स्वचासलि दिात चलानी प्रणालीलाई प्राथसमकिा हदईएको । 
ज) नागररक वडापि अद्यावधिक गरी पेश गन े। पटक  १ 1. नागररक वडापिलाई प्रभावकारी बनाईएको । 

2. Audio-Visual नागररक वडापि सचंालनमा आएको । 

3. वेभसाईट को प्रभावकारर संचालन गररएको । समय 
समयमा ववसभदन ् पिपबिका संचार माध्यम िथा 
फेसबुकका माध्यमबाट सेवा प्रवािका बारेमा जानकारी 
प्रदान गने गररएको । 

4. समति २०७६ मंससर ५ गिे बसेको कायातलय प्रमखुको 
बैठकमा न्जल्ला भररका सबै सरकारी कायातलयिरुको 
एकककृि नागररक वडापि बनाउन ेउदे्दचयले सबैले आफ्नो 
आफ्नो कायातलयको नागररक वडापिको Electronic Copy  
उपलब्ि गराउने भतन तनणतय भएको र त्यसको वववरण 
संकलन भईरिेको । 

5. न्जल्लामा िुने ववपद व्यवस्थापन सम्बदिमा 
नागररकिरुलाई जानकारी िथा सददेश आदान प्रदान 
गनतको लाधग टोल कि नं. १६६०८४४२९९९ को व्यवस्था 
गररएको ि । 

झ) शाखा/फाुँटगि कायतवववरण अद्यावधिक गरी 
न्जम्मेवारी िोक्न पेश गन े

पटक  १ 1. प्रत्येक फाुँटवाला वा शाखागि कायतवववरण ियार गरी पद 
को कायतवववरण ियार गररएको । 

2. प्रत्येक शाखा िथा शाखा प्रमुखिरुलाई 
कायतवववरणसहििको न्जम्मेवारी हदईएको । 

3. दैतनक कृयाकलाप हटपोट पुन्स्िका ियार गरी लागु 
गररएको । 
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ञ) नागररकिाको असभलेख CIMS मा डाटा इदर गरी 
सुरक्षक्षि असभलेख राख्न े

  २ 1. Daily Reporting System लागु गररएको । 
2. दैतनक सम्पाहदि कृयाकलापिरुको डाटा प्रत्येक फाुँटबाट 

केदिले ववकास गरेको फाराममा संकलन गरी िरेक हदन 
कायातलय समय सककएको १० समनेटमा अपडटे गने 
गररएको । 

3. नयाुँ नागररकिाको िकमा दैतनक केन्दिय सभतरमा Back 

up िुने व्यवस्था समलाईएको । 

ट) कायातलय सभि र पररसरमा सरसफाई िथा 
िररयाली प्रवद्धतन गने । कन्म्िमा महिनाको 
दईुपटक सरसफाई असभयान सञ्चालन गन े

  ३ 1. कायातलयमा दैतनक रुपमा सरसफाई िथा पोिा लगाउन े
न्जम्मेवारी वाुँडफाुँड गररएको । 

2. कायातलय पररसर सभि कुहिने र नकुहिने गरी फोिोरको 
वधगतकरण गरी डस्टववनको व्यवस्था गररएको । न्जल्ला 
वन कायातलयको सियोगमा समतनरल वाटरका वोिलिरु 
एक ठाउुँमा संकलन गररएको । 

3. कायातलय पररसरमा िररयाली प्रवद्धतन गनत ववसभदन 
जािीका ववरुवािरु मौसम अनुसारका फूलका ववरुवािरु 
लगाई िप्िैवपच्िे गोडमेल िथा मलजलको व्यवस्था 
गररएको । यसको व्यवस्थापनमा सुरक्षा कमीिरुलाई 
न्जम्मेवारी हदईएको । 

4. कायातलय िािासभिको सरसफाई गने कायतलाई कन्म्िमा 
महिनाको एक पटक सचंालन गन ेगररएको । 

5. कायातलयको बाहिरर  Layout लाई आकषतक वनाई रंगरोगन 
समेि गररएको । 
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ठ) कायातलयमा अपाङ्गमैिी, जेष्ठ नागररक मैिी 
सेवाप्रवािको प्रबदि समलाउने । सेवा प्रवािलाई 
तिटोिररिो, सरल, पारदशी र गुणस्िरीय 
बनाउने उपाय अवलम्वन गने ।  

  २ 1. शौचालय बािेक कायातलय भवन अपाङ्गमैबि संरचनामा 
आिाररि रिेको । 

2. महिला र पुरुषका लाधग िुट्टा िुटै्ट लाईनको व्यवस्था । 
3. स्िनपान कक्षको व्यवस्था गररएको । 

4. कायातलयको िािासभि सेवाग्रािीिरुलाई शुद्द खानेपानीको 
व्यवस्था गररएको । 

5. कायातलय िािासभि सेवाग्रािी प्रतिक्षालयको व्यवस्था 
समलाईएको, मनोरञ्जनको लाधग टेसलसभजन िेने व्यवस्था 
समलाईएको र साना साना बालबासलकािरुकालाधग 
झोलुङ्गोको समेि व्यवस्था गररएको । 

6. प्रत्येक फाुँटमा सम्पादन भएका गतिववधििरलाई तनयमन 
गनत CCTV जडान गरी सचंालनमा ल्याईएको । 

7. जेष्ठ नागररकलाई पहिलो प्राथसमकिामा राखेर सेवा 
प्रवािको व्यवस्था गररएको । 

8. सेवा ग्राहिले नयाुँ नागररकिा प्राप्ि गरेपचचाि मिदािा 
पररचय पिको लाधग ित्काल ईन्दर गने व्यवस्था 
समलाईएको । 

ड) माससक Staff meetingराख्ने प्रबदि समलाउन े। 
तनणतय कायातदवयन गरी असभलेख राख्न े। 

  १ तनयसमि रुपमा महिनाको एकपटक र आवचयकिा अनुसार 
सो भददा बढी समय कमतचारी वैठक बसस तनणतयको 
कायातदवयनमा जोड हदईएको । 

ढ) सेवा प्रवाि िथा ववकास तनमातण सम्बदिमा 
आउने गुनासो उपर तनणतय/ तनदेशन बमोन्जम 
कायातदवयन गरी असभलेख राख्न े। 

  १ तनणतय, कायातदवयन प्रतिवेदन 

ण) कायातलयमा गुनासो सुदन े अधिकारीको रूपमा 
कायत गन े।  

  १ 1. कायातलयमा गुनासो सुदने अधिकारीको रुपमा प्रमखु 
न्जल्ला अधिकारी, सिायक प्रमखु न्जल्ला अधिकारी र 
प्रशासकीय अधिकृििरु न्जम्मेवारी िुन े गरी नागररक 
वडापिमै व्यवस्था गरर सेवा ग्रािीका वपर मकात गुनासा 
िथा समस्यािरुलाई ित्काल समािान गन ेगररएको । 

2. जहटल प्रकृतिका जनगुनासोिरुलाई प्रमुख न्जल्ला 
अधिकारी माफत ि समािान गन ेगररएको । 
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ि) भ्रष्टचार र अतनयसमििा सम्बदिमा आउन े
उजुरी/गुनासो सम्बदिमा तनणतय/ तनदेशन 
बमोन्जम कायातदवयन गन/े सोको असभलेख 
राख्ने ।  

  २ भ्रष्टाचार र अतनयसमििा सम्बदिमा आउने गुनासो िथा 
उजुरीका सम्बदिमा ित्काल सम्बन्दिि तनकायलाई तनदेशन 
हदने गरेको । 
समति २०७६ भाि २० गिे भूसमसिूार िथा मालपोि कायातलय 
बहदतयामा रकम सलई पालोमा अतनयसमििा गने गरेको भदन े
गुनासो आएको िुुँदा िि ् सम्बदिमा ित्काल कायातलयको 
अनुगमन गरी सेवा प्रवािमा सरलिा ल्याउन टोकन 
प्रणालीको ववकास गरी लागु गनत कायातलय प्रमुखलाई तनदेशन 
हदईएको । 

थ) न्जल्लामा सेवा प्रवाि िथा सशुासन सम्बदिमा 
कन्म्िमा ३ वटा innovative कायतिरु पहिचान 
गरी पेश गन े।  

  २ 1. सबै सरकारी कायातलयिरुमा Audio Visual Citizen Charter 

को व्यवस्था गनुतपन े। 
2. न्जल्ला प्रशासन कायातलयमा बदेैसशक रोजगार परामशत 

कक्षको स्थापना गरी बैदेसशक रोजगारमा जानेिरुलाई 
उधचि परामशत हदने व्यवस्था समलाउनुपने । 

3. कुनै पतन सरकारी कायातलयिरुको राजचव संकलन गन े
कायत e-payment माफत ि गदात प्रभावकारर िुन े । (जस्ि ै
लोकसेवा आयोगले फाराम दस्िुर वापिको रकम 
मोबाईलबाटै भुक्िानी सलने व्यवस्था समलाएको) 

4. अदिर सरकारी तनकाय ववचको समदवय र सिकायतलाई 
थप प्रभावकारी बनाउन िरेक महिनामा समदवय िथा 
सिकायतको बैठक बस्न ेव्यवस्था समलाउन े। 

5. सबै सरकारी कायातलयिरुको एकककृि नागररक वडापि 
ियार गरी मोबाईल एप्स बनाएर Play Store मा Access 

बनाउने । 
6. बढी जनसम्पकत  िुने अकफसिरु जस्िै मालपोि र नापी 

कायातलयको सेवा प्रवािलाई चसु्ि दरुुस्ि वनाउन र 
ववचौसलयािरुको उपन्स्थतिलाई दयूनीकरण गनत Online 

Land Registration System ववकास गरर लागु गनुतपने । 
िस्िसलखखि शे्रस्िािरुलाई Digitalized गने । 
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द) सुशासन ऐन िथा तनयमावली बमोन्जम न्जल्ला 
न्स्थि सरकारी कायातलयिरूको तनरीक्षणको 
प्रबदि समलाउन े। प्रतिवेदन ियार गने । 

  २ सेवा ग्रािीको सभडिुने कायातलयिरु जस्ि ै भूसमसुिार िथा 
मालपोि कायातलय,  नापी कायातलयमा िथा अदय 
न्जल्लान्स्थि सरकारी कायातलयिरुमा प्रन्जअ स्वम ं ५ पटक 
जानुभएको र समति २०७६/८/२० गिे प्र.अ. लाई एक पटक 
अनुगमन िथा तनररक्षणमा खटाउनुभएको । 

िरेक महिना कन्म्िमा १ पटक न्जल्ला न्स्थि सब ैसरकारी 
कायातलयको अनुगमन गने व्यवस्था गरी तनयसमि रुपमा 
अनुगमन िथा तनररक्षण गरी सो को प्रतिवेदन ियार गरी 
त्यसको प्रभावकारी कायातदवयनको पिाचार समेि गन े
गररएको ि । 

प) कुनै कमतचारी काज/ ववदामा गएको अवस्थामा 
कायातलयको काम नरोककन ेप्रबदि समलाउन े ।  

  १ कायातलयमा कायतरि स्थायी िथा करारका कमतचारीिरुलाई 
ववववि कारणवस कायतलय बाट बाहिर जानुपने अवस्थामा 
बबदा स्वीकृि गराई तनजले सम्पादन गदै आएका कामिरु 
तनकटिम सिकसमतले सम्पादन गने गरर ववदा स्वीकृि गन े
समयमान ैव्यवस्था गरी ववदा स्वीकृि गन ेगररएको । 

फ) न्जदसी तनरीक्षण गरर प्रतिवेदन पशे गने ।    १ अितबावषतक रुपमा पौष मसादि सभि िथा बावषतक रुपमा 
आधथतक बषत समाप्ि भएको १५ हदन सभिमा न्जन्दस तनररक्षण 
गराई न्जन्दसको वववरण अध्यावधिक गरी प्रमुख न्जल्ला 
अधिकारी समक्ष पेश गररएको । आ.ब. २०३८/०३९ देखख 
िालसम्मका सललाम गनुतपन े न्जन्दस सामानिरुको सललाम 
बबकि यहि आ.ब. मा सम्पदन गररएको । 

ब) सबै शाखा/ फाुँटको सम्पाहदि कामको ववद्युिीय 
असभलेख राख्ने । 

  १ 1. नयाुँ नागररकिा प्रतिसलवप नागररकिा र वैवाहिक 
अंगीकृि नागररकिा साथ ै रािदानीको वववरण केन्दिय 
सभतर माफत ि सम्पादन गने गररएको । 

2. आधथतक प्रशासनको शाखाको कामिरु मिालेखा 
तनयदिकको कायातलयले ववकास गरेकोComputerized 

Government Accounting System (CGAS) प्रणासलमा 
आिाररि रिेर सम्पादन गन े र प्रतिवेदन ियार गन े
गररएको। राजचवको लाधग  राजचव व्यवस्थापन सचूना 
प्रणालीबाट र दैतनक ररपोहटङ्ग DRS System मा 
अध्यावधिक िुने गरेको । 
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ल) माििि कमतचारीिरूको कायत सम्पादनको 
अनुगमन गन,े काम गनत प्रोत्साहिि गने र 
गुनासो सुनुवाई गन े

 

 

१ शे्रणीववहिन र राजपि अनंककि प्रथम शे्रणीसम्मका 
कमतचारीिरुको कायतसम्पादन मलु्याङ्कन गदात प्रशासकीय 
अधिकृि र प्रमखु न्जल्ला अधिकारीबाटर प्रशासककय अधिकृि 
र सिायक प्रमखु न्जल्ला अधिकारीको प्रमुख न्जल्ला 
अधिकारी बाट कायतसम्पादन मलु्याङ्कन कामको अनुगमन 
िथा सुपरीवेक्षण िुन े गरेको । कायातलयका कमतचारीको 
बैठकमा कमतचारीको गुनासो सम्बदिमा बुझी त्यसको सुनुवाई 
तनयसमि रुपमा गन े गररएको । ववसभदन समयमा प्रमुख 
न्जल्ला अधिकारीले कमतचारीलाई उत्प्रेररि गने गनुतभएको । 

ष) वावषतक स्वीकृि कायतिम अनुरुप सम्पदन गनत 
कायतयोजना बनाउन े

 

 

१ प्रत्येक आ.ब.को श्रावण महिनामा प्रत्यक्ष प्रमखु न्जल्ला 
अधिकारीज्यकूो संलग्निामा बावषतक कायतयोजना तनमातण गरी 
सोिी अनुसार लागु िुने गरेको ि । सोिी अनुसार श्रावण 
महिनामा बनेको कायतयोजनालाई पुनः प्रन्जअ.ज्यूबाट 
पुनरावलोकन गरी समति २०७६/०७/२० मा स्वीकृि भएको । 

३ 
 

सामान्जक 
सुिार र 
रुपादिरण 

 

४ क) लागू औषि तनयदिण सम्बदिी न्जल्लास्िरीय 
कायतयोजना अनुरूप कायातदवयन गरी प्रगति 
प्रतिवेदन ियार गन े। 

  २ 1. लागु औषि तनयदिण सम्बन्दि न्जल्लास्िररय 
कायतयोजना, २०७६ िजुतमा भएको । 

2. लागु औषि सम्बन्दि प्रचार सामाग्री तनमातण िथा 
वविरण,  बिृि सचेिना असभयान (गा.पा./न.पा., क्याम्पस 
स्िरीय), जनप्रतितनधििरुसुँग अदिरकृया कायतिम, ससमा 
के्षिमा िुटै्ट डके्स स्थापना,  लागु औषि उत्पादन िथा 
वेचववखन िुन सक्न े संकास्पद स्थानिरुको पहिचान 
तनगरानी, चेकजाुँच, अनुगमन कारवािीको व्यवस्था, औषधि 
पसलिरुको अनुगमन, लागू औषि तनयदिणका लाधग 
कारागारका बददीिरुलाई असभमखुीकरण र लागुऔषि 
प्रयोगकिातिरुका लाधग पुनस्थापना केदििरुको अनुगमन 
िुने व्यवस्था समलाईएको । कायतिमलाई थप प्रभाबकारी 
बनाउन सामुदातयक प्रिरी साझदेारी कायतिममा जोडड 
दैतनक सबै स्थानीय ििमा िुन ेगरेको ि । 
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ख) लागू औषि दरुूपयोग िथा ओसारपसार ववरुद्धको 
अदिररान्ष्रय हदवस 26 जुनको कायतिम िजुतमा 
गरी तनणतय कायातदवयन गने। 

  १ लागू औषि दरुुपयोग िथा ओसारपोसार ववरुद्को 
अदिरान्ष्रय हदवस जुन २६ मनाउने ियारी भईरिेको यस 
लाई न्जल्ला लागु औषि तनयदिण सम्बन्दि कायतयोजनामा 
समावेश गररएको । सप्िािव्यापी रुपमा मनाउन सब ै
पासलकािरुलाई अनुरोि गररएको र सिन्जकरणका लाधग 
नेपाल प्रिरी िथा सशस्ि प्रिरी बल नेपाललाई भतनएकोमा 
त्यसको दैतनक प्रतिवेदन मदिालयमा समेि गररएको । 

४ 
 
 
 

ववपद् 
व्यवस्थापन 

 
 
 

6 
 
 
 

     क) न्जल्लाको ववपद् पूवत ियारी िथा प्रतिकायत 
योजना अद्यावधिक गने ।  

  ३ िरेक बषतको बैशाख/जेठ महिनामा न्जल्ला ववपद पूवतियारी 
िथा प्रतिकायत योजना अध्यावधिक िुने गरेको । 

ख) न्जल्लाको ववपद् जोखखम नक्साङ्कन गने ।    १ िरेक बषतको बैशाख/जेठ महिनामा न्जल्ला ववपद पूवतियारी 
िथा प्रतिकायत योजना अध्यावधिक गदात त्यहि योजनामा 
ववपद जोखखम नक्साङ्कन समेि ियार गने गररएको । 

ग) ववपद्का िटनाको दैतनक वववरण मदिालयमा 
जािेर गने ।  

  १ ववपदका िटनािरु सुरक्षा तनकायिरुबाट िटना भएको 
जानकारी िुना साथ DEOC  मा सूचना आउने गरेको र 
िटनाको प्रकृति अनुसार दैतनक साप्िाहिक र माससक रुपमा 
मदिालयमा जानकारी गराउने गररएको । 

ि) ववपद् व्यवस्थापन Focal Person को रूपमा काम 
गने ।  

  १ यस कायातलयबाट ववपद फोकल पसतनको रुपमा प्रशासकीय 
अधिकृि श्री अजुतन सुवेदीलाई िोककएको र ववपदका के्षिमा 
काम गन े ववषयगि कायातलयिरुबाट फोकल पसतन िोक्न 
लगाई वववरण अध्यावधिक गरर राखखएको । 

५ 
 
 

समदवय र 
सिजीकरण 

१३ 
 
 

     क) न्जल्ला न्स्थि सब ै सरकारी कायातलयिरूको 
कायातलय प्रमुख, स्टोरककपर र लेखाप्रमखुको 
वववरण अद्यावधिक गन े।  

  १ िरेक महिनाको ५ गिे कायातलय प्रमुखिरुको वैठक बस्ने गरी 
बावषतक कायत योजनामा समावशे भएको ि । साथ ै समति 
२०७६/८/५ गिेबस्ने कायातलय प्रमुखिरुको बैठकमा वववरण 
पेश गने गरी अधग्रम पिाचार गरी समति २०७६/८/५गिे बसेको 
कायातलय प्रमुखिरुको बैठकमा न्जल्ला न्स्थि सम्पूणत सरकारी 
कायातलयका कायातलय प्रमखु, सूचना अधिकारी, ववपद फोकल 
पसतन, स्टोरककपर र लेखा प्रमखुको वववरण संकलन गरी 
एकककृि प्रतिवेदन ियार गररएको । 
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ख) कायातलय प्रमखुको बैठकको प्रबदि समलाउन/े 
तनणतय कायातदवयनमा समदवय गने 

  २ तनयसमि प्रत्येक महिनाको ५ गिे कायातलय प्रमुखको बैठक 
न्जल्ला प्रशासन कायातलयमा बस्ने गरेको ि । वैठकमा 
भएको तनणतय कायातदवयनका लाधग १ िप्िा सभिमा सब ै
कायातलयको इमेल माफत ि सरोकारवालािरुलाई पिाचार गरी 
कायातदवयन गनत पिल गने गररएको ि । 

ग) एक कमतचारी एक फलफूलको बबरूवा असभयानको 
अनुगमन गने । असभलेख राख्ने । सोको 
प्रतिवेदन ियार गन े।  

  १ नेपाल सरकारको आ.ब. २०७६/०७७ को बावषतक बजेटमा न ै
एक िर एक ववरुवा असभयानलाई जोड हदईएकोमा िरेक 
कायातलयमा एक कमतचारी एक फलफूलको ववरुवा रोप्न े
असभयानलाई मूित रुप हदन कायातलय प्रमखुको बैठकमा 
एजेण्डा बनाई तनणतय समेि भए अनुसार त्यसको प्रभावकारी 
कायातदवयन र असभलेख अध्यावधिक गने प्रयोजनको लाधग 
पिाचार समेि गररएको । कायातलयमा फूल बगौचा तनमातण 
भएको । 

ि) सरकारी सम्पन्त्िको संरक्षण, अतििमण 
तनयदिण सम्बदिी ससमतिको बैठक राख्न 
लगाउने । तनणतय कायातदवयनको अनुगमन गन े
।  

  २ सबै नगरपासलका र गाउुँ पासलकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख 
प्रशासककय अधिकृि िथा कायातलय प्रमखुिरुसुँग बैठक बसी 
सरकारी सम्पतिको असभलेखीकरण गनतका लाधग समति २०७६ 
भाि महिनामा पिाचार गररएको। मित्वपुणत संरचना एवम 
संवेदनशील स्थलिरुको पहिचान गरी सफ्टकपी कायातलयमा 
पठाउन भतनएकोमा िालसम्म ठाकुरबाबा र मिुवन 
नगरपासलकािथा बढैयािाल गा.पा.ले माि पठाएका । 
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ङ) उपभोक्िा हिि संरक्षण सम्बन्दि गुनासा सुनुवाई 
गने । 

  १ गुनासो प्राप्ि िुनासाथ सम्बन्दिि स्थानमा उद्योग व्यापार 
संि पिकार गैर सरकारी संस्था नागररक समाज सुरक्षा कमी 
सहििको टोसल गठन गरी अनगुमनमा जान े गररएको । 
संतिय मासमला िथा सामादय प्रशासन मदिालयबाट ियार 
गरी सबै स्थातनय ििमा पठाईएको उपभोक्िा हिि संरक्षण 
सम्बन्दि कायतववधि, 2076(नमुना) सब ै पासलकाले आ-
आफ्नो के्षिमा बजार अनुगमन गनत कायतववधि बनाई कायत 
गनत सिजीकरणका लाधग न्जल्ला प्रशासन कायातलयले पिल 
गरेको ।यसै न्जल्ला प्रशासन कायातलयकै पिलमा आ.ब.को 
िालसम्म ३ पटकमा २० पसल भददा बढी अनुगमन गरी १ 
औषिी पसललाई कारवािीका लाधग औषिी व्यवस्था 
कायातलय बाुँकेमा पठाइएको । 

च) सवतदलीय, सवतपक्षीयबैठकको प्रबदि समलाउन े। 
तनणतयको असभलेख राख्ने । तनणतय 
कायातदवयनको अनुगमन गने । 

  २ न्जल्लामा िुन ेववशेष ककससमका िटनािरु जस्िै जािीयिाको 
नाममा िथा शान्दि सुरक्षाका नाममा िुने िटनािरुलाई 
मध्यनजर गरी सवतदसलय िथा सवतपक्षक्षय वैठक बोलाई 
न्जल्लाको सुरक्षा अवस्था सामादय िुल्याइएको । वैठकमा 
िुने तनणतयिरुलाई रन्जष्टरमा असभलेखखकरण समेि गन े
गररएको । गुलररया नगरपासलका वडा न.ं १० गणेशपुरमा 
मुसलमानले हिददकुो िोरी भगाई वववाि गरेको ववषयलाई 
सलई जातिय द्धदद िुने देखखएकोमा सवतपक्षीय िथा सवतदसलय 
वैठक बसी समस्याको तनराकरणको लाधग पिल गररएको । 

६ सूचनानको 
िक सम्बदिी 

ऐन 
कायातदवयन 

७      क) कायातलयको सूचना अधिकारीको रुपमा कायत गने 
।  

 

 

१ प्र.अ. अजुतन सुवेदीलाई सूचना अधिकारीको रुपमा िोकी कायत 
सम्पादन िुदै आइरिेको साथ ै प्रमुख न्जल्ला अधिकारीज्यकूो 
तनदेशन िथा सुपररवेक्षणमा सचूनािरुको तनरदिर संकलन 
िथा सम्प्रेषण गरी पिकार  िथा कायातलयको वैवसाइट 
माफत ि सावतजतनकककरण गने गररएको । 
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ख) सूचना अधिकारीिरूको बैठक राखी तनणतय 
कायातदवयन गने ।  

 वषतमा ४ पटक २ िरेक िीन िीन महिनामा प्रत्येक सरकारी कायातलयका सूचना 
अधिकारीिरुको बैठक गरी तनणतय कायातदवयन गराउन े
सम्बदिमा कायातलयको बावषतक कायतयोजनामा समाबेश गरी 
समति २०७६ मंससर ३ गिे सूचना अधिकारीिरुको वैठक बसी 
सावतजतनक सरोकारको कुनैपतन ववषयमा सूचना माग्न 
आएमा रान्ष्रय सुरक्षा, रान्ष्रय अखण्डिा, सावतभौमसत्िामा 
खलल आउने ववषय बािेक सबै सूचनािरु सिज रुपमा 
उपलब्ि गराउन े िथा स्वस्फूित रुपमा प्रकाशन पतन गन े
गराउने तनणतय समिे गररएको । 

ग) सूचनाको िक सम्बदिमा असभमुखखकरण 
कायतिम सञ्चालन गने ।  

पटक १ १ िरेक आधथतक बषतमा एक सूचनाको िक सम्बदिमा सूचना 
आयोगको सिजीकरणमा तनयसमि रुपमा िुदै आएकोमा यस 
आ.ब. मा समेि चैि मसादि सभि कायतिम सम्पदन िुन े। 

ि) न्जल्ला न्स्थि सरकारी कायातलयको सचूना 
अधिकारीिरूको वववरण अद्यावधिक गने । 
सावतजतनकककरण गन े। प्रतिवेदन गने ।  

 

 

२ सवै न्जल्ला न्स्थि सरकारी कायातलयिरुमा रिेका सचूना 
अधिकारीिरुको नाम र सम्पकत  न.ं संकलन गरी एकककृि 
रुपमा वववरण ियार गरी कायातलयको वैवसाइट माफत ि 
सावतजतनक गररएको । 

ङ) िैमाससक रुपमा कायातलयको वववरण स्विः स्फुित 
प्रकाशन गने ।  

 

 

१ िरेक िीन िीन महिनामा सशुासन (व्यवस्थापन िथा 
संचालन) ऐन, २०६४ बमोन्जम अकफसको आधिकाररक 
वेवसाईट http://daobardiya.moha.gov.np, फेसबुक 

https://www.facebook.com/daobardiya र टुइटर 

https://twitter.com/d_bardiyaमाफत ि प्रकाशन गरी 
पारदसशतिा कायम राखखएको । 

च) सूचनाको िक सम्बदिी ऐन कायातदवयन 
सम्बदिमा प्राप्ि उजुरी/ गुनासो संबोिन गने ।  

 

 

१ समति २०७६/७/३१ गिे नयाुँ नागररकिा फाुँटमा सेवा प्रवािमा 
हढलाई भएको भदन े एउटा उजुरी परेकोमा सम्बन्दिि 
फाुँटवालािरुलाई सेवा प्रवािलाई सरल सिज चुस्ि दरुुस्ि 
बनाउन स्टाप वैठक बसी आवचयक तनदेशन हदईएको । 

 

https://www.facebook.com/daobardiya
https://twitter.com/d_bardiya

